
स्टेजकोच  भेयी 
पील्ड्वची कशाणी  



स्टेजकोच भेयी पील्ड्वची   

 कशाणी  

यॉफटट मभरय  

भयाठी : अश्वलनी फले  



रेखकाची नोट 

१८६० भध्मे  येरयोडचा  वलकाव  आणण  टेमरग्रापचा ळोध रागण्माऩूली, 
वेंट जोवेप  आणण  मभवौयीच्मा भध्मे "ऩोनी एक्वपे्रव" अळा नालाचा एक 

प्रमोग केरा गेरा शोता. मात वॅक्राभेंटो, कॅमरपोर्नटमा  जोयात धालणाऱ्मा 
तटू्टच्मा द्लाये डाक ऩाठलरी जाई.भग काशी लऴाटनंतय "ऩोनी एक्वपे्रव" फंद 
झारी आणण स्टेजकोच द्लाये डाक, एका ळशयातून दवुऱ्मा ळशयात ऩाठलरे 
जाई. त्मातरा एक वलळेऴ भागट—कॅस्केड, भोंटानाशून वेंट ऩीटवट मभळनऩमतं 
केलऱ वतया भैर दयूचा वगळ्मात  प्रमवद्ध भागट शोता.  मा भागाटलय टऩार 
घेलून जाणायी ऩहशरी आफ्रिकी-अभेरयकी भहशरा  भेयी पील्ड्व शोती. जेव्शा 
र्तरा नोकयी मभऱारी तवे्शा ती वाठ लऴाटची शोती.  



त्मा काऱात जेव्शा  ऩश्वचभेच्मा बागात खऩू जंगर शोते, तेव्शा र्तथं एक भहशरा 
याशत शोती.जी र्तथल्डमा जमभनी इतकीच भजफूत आणण दृढ इच्छाळक्ती अवणायी 
शोती. भेयी पील्ड्वचा  जन्भ १८३२च्मा आवऩाव हशकभॅन काउंटी, टेनेवी भध्मे झारा 
शोता. र्तचा जन्भ एक गुराभ म्शणून झारा शोता. भेयीची इच्छा  खऩू फुरदं शोत्मा.  

जेव्शा ती ऩाच लऴांची शोती, तोऩमतं भेयी आऩल्डमा ऩेषा दपु्ऩट 
लमाच्मा भरुांना भागे टाकत शोती. र्तचे लडीर र्तरा धन्म ऩेयामचे 
कवे शे मळकलण्माचा प्रमत्न कयत. ऩण भेयी आऩर ंकाभ कयत 
अवतांना कधी कधी श्जलंत फेडकारा वदु्धा भारून टाकत अवे.  



ऩण घो्मांलय स्लाय व्शामरा र्तरा खूऩ आलड.ेभेयी आणण र्तच्मा 
भारकाची भुरगी, डॉरीरा डन नदीच्मा फ्रकनायी ळमटत रालामरा 
आलडत अवे. खूऩ रलकयच दोन्शी भुरी चांगल्डमा भैत्रिणी झाल्डमा. 



ळतेालय काऱ रलकय वयरा. रलकयच भारकाची भरुगी र्नघून गेरी आणण 
भेयी एक भोठी, भजफूत भहशरा झारी. ती मरशामरा-लाचामरा मळकरी. आणण 
जेव्शा ती भोठी झारी, तेव्शा भेयीने मवगायेट प्मामरा वरुुलात केरी..  

१८६५चे मुद्ध वभाप्त झाल्डमालय भेयी फ्रपल्ड्व एक स्लतंि भहशरा झारी. ऩण 
भेयीने मा ऩरयलायावाठी आऩल्डमा जीलनबय काभ केरे. ते र्तरा ऩरयलायातरी 
एक भानत.  आता ते भेयीरा क्भाची भजुयी देलून खळु झारे शोते. 

म्शणून  भेयीने र्तथेच याशण्माचे ठयलरे.ऩण ती अस्लस्थ शोती. ती हदलवेन 
हदलव लाट फघत शोती आणण काशीतयी नलीन घडण्माची आळा कयत शोती. 

भग एक हदलव  भेयीरा एक ऩि  मभऱारे. र्तची रशानऩणाची भिैीण डॉरी, 
आता ती एक नन झारी शोती.  डॉरीरा लाटत शोते की भेयीने  र्तच्मा फयोफय   

कॅस्केड, भोंटानाच्मा जलऱ वेंट ऩीटवट मभळन भध्मे मेलून काभ कयाले. भग 
भेयीने वगऱं काशी वोडून आऩल्डमा रशानऩणच्मा भतै्रिणीळी जोडून घ्मामरा 
तमाय झारी.  



भेयी आणण डॉरीरा ळेताच्मा जलऱच्मा जंगरात धालून फयाच 
काऱ रोटरा शोता. त्मा आता भुरी नव्शत्मा तय भहशरा झाल्डमा 
शोत्मा. भेयी उंच शोती. र्तने ऩश्वचभी कऩड ेघातरेरे शोत ेआणण 
र्तच्मा कभयेरा फंदकू शोती. डॉरीचे नाल आता मवस्टय एभॅ्मूव झारं 
शोतं. र्तने भेयीचे दोन्शी शात ऩवरून स्लागत केरं. 

मवस्टय एभॅ्मूवने  भेयीरा मभळनच्मा जलऱच्मा इभायती 
दाखलल्डमा. ज्मा जुन्मा शोत्मा आणण ज्मांना दरुुस्तीची गयज शोती. भेयी 
रलकयच र्तथं श्स्थय झारी.रलकयच ती काभ करू रागरी. भेयीने 
ऩुरुऴांना काभात भदत केरी. र्तने जड दगडांना उचररं आणण 
देखबार कयण्माव भदत केरी. 



रलकयच,  भेयी भजुयांची  फॉव झारी. ऩण एका भाणवारा एक काळ्मा 
भहशरेने आसा केरेरी आलडत नव्शती.. 

एक हदलव भेयी ऩुरुऴांना काभाचे आदेळ देत शोती.ऩण एका नलीन भजूयाने 
रष हदरे नाशी.    

"ठीक आशे मभस्टय, ऩुढे व्शा आणण काभारा रागा,” भेयी त्मारा म्शणारी.  
इतय ऩुरुऴ शवरे. ऩण मा नव्मा भजुयाने तव ंकेर ंनाशी. 
“एखादा  गुराभ कधीऩावनू गोऱ्मा ऩुरुऴाचा भारक झारा?” तो भाणूव 

यागात म्शणारा.  
“इथं कोणी गुराभ नाशीं, मभस्टय. चर रलकय काभारा राग.” 
ऩुढे जे झार ंत्माचा वगळ्मांना धक्का फवरा. नला भजूय भेयीजलऱ गेरा. 

त्माने भागे लऱून भेयीलय लाय केरा आणण र्तरा खारी ऩाडर.ं  



जभीनीलय ऩडता ऩडता भेयीने आऩल्डमा ऩामालय उडी भायरी आणण उठून 
उबी याहशरी. ती ळतेालय याहशरी-लाढरी शोती. र्तरा फंदकु चांगरी चारलता 
मेत शोती.   

 "मभस्टय  आऩरी फंदकू घेलून मा, आणण भरा यस्त्मालय मेलून बेट,” भेयीने त्मा 
भाणवारा आव्शान हदर.ं डोळ्माचं ऩातं रलत नाशी तोच तो भाणूव आऩरी 
मवक्व-ळूटय फंदकू घेलून आरा.  

ऩण भेयी त्माच्माऩेषा चऩऱ शोती.र्तने तीन गोळ्मा चारलल्डमा, आणण 
त्मा भाणवारा शयलर.ं 

 भग भेयी गोठ्मात गेरी आणण कोंफ्मांना दाणे खामरा घार ूरागरी.  
“भी एका र्नष्ऩष स्ऩधेत त्माची वऩटाई केरी,” भेयीने फाकी भजुयांना 

वांगगतर.ं “कोणीशी ऩुरुऴ भरा मळलू ळकत नाशी.” 



फंदकूच्मा रढाईची कशाणी रलकयच वगळ्मा ऩरयवयात ऩवयरी.ती फातभी 
चचाट त्रफळऩ ऩमतं ऩोशचरी.  “त्मा काळ्मा स्िीचा खऩू उऩद्रल शोत आशे,” 
त्रफळऩने मवस्टय एभॅ्मूवरा म्शटरे. “शे फघा, भेयीरा मभळन वोडामराच रागेर.” 

मवस्टय एभॅ्मूव भाहशत शोतं की ती त्रफळऩ मांचे भन फदर ूळकत नव्शती. 
ऩणर्तरा आऩल्डमा रशानऩणच्मा भतै्रिणीरा गभलामचं नव्शतं. त्मा यािी र्तने 
वलचाय केरा आणण प्राथटना केरी की भेयीरा मभळनभध्मे कव ंथांफलालं.  



दवुऱ्मा हदलळी, मवस्टय एभॅ्मूवरा आठलर ंकी अभेरयकी टऩार वेला, 
कॅस्केड,  भोंटाना  आणण वेंट ऩीटवट मभळनच्मा भध्मे एक नला टऩार भागट 
उघडत आशे.नलीन टऩार भागट अलघड शोता. तो लाकड-ेर्तक्मा यस्त्माने 

डोंगयातून जात शोता आणण र्तथं यस्त्मात अनेक फदभाळ  

चोय शोते. पक्त वगळ्मात भजफूत आणण वगळ्मात  

अनुबली घोडसे्लायच त्मा नोकयी फद्दर वलचाय  

करू ळकत शोता. 
 



ज्मा हदलळी भेयी ळशयात घो्मालय स्लाय शोलनू ऩोशचरी, तेव्शा कभीत-कभी 
चाऱीव घोडसे्लाय ऩोस्ट डऩेोत र्तच्मा आधी ऩोशचरे शोते. भेयी आऩल्डमा बऱु्मा 
यंगाच्मा घो्मालरून उडी भारून उतयरी. र्तच्मा एका शातात यामपर आणण 
दातांच्मा भध्मे एक मवगायेट शोती.भेयी डऩेोच्मा ऩामऱ्मा चढून लय गेरी.  

“भी इथं ड्रामव्शयच्मा नोकयी वाठी आरे आशे,” भेयी म्शणारी, “इथरा भारक 
कोण आशे?” 

डऩेोतून एक भोठा भाणूव फाशेय आरा. “भीच नलीन बयतीचा इन्चाजट आशे,”  
तो म्शणारा, “तुम्शांरा काम ऩाहशजे?” 

भेयी वयऱ उठून उबी याहशरी, “भरा ड्रामव्शय व्शामच ेआशे. भी बयती शोण्मावाठी 
काम करू?” 

डऩेो भॅनेजयन ेभेयीकड ेरषऩलूटक ऩाहशरं, "भॅडभ, तुम्शी घो्स्लायी कयतात का?” 
त्माने वलचायर.ं  

“भी वशा घो्मांची टीभ चारल ूळकते, कोणाशी ऩेषा चांगरी!” भेयी म्शणारी. 
“जय शे खयं अवेर, तय तुम्शांरा काभ मभऱून जाईर. ऩण आधी तुम्शांरा त्मा 

घो्मांना जुंऩामरा शलं.”, भॅनेजयन े घो्ळाऱेकड ेइळाया केरा श्जथं घोड ेफांधरे शोते.  



ठीक  आशे. तुम्शी “येडी” म्शणामच्मा आत भेयीने त्मा 
घो्मांना एकि फांधरे वुद्धा शोत.े र्तच्मा एका पटक्माने, त ेघोड े
शलेत उडामरा रागरे शोत.े “ऩुढे चरा!” भेयी ओयडरी.  

जोऩमतं भेयी घो्मांना थांफलत नाशी, तोऩमतं डऩेो भॅनेजयने  
आऩल्डमा भनात ऩक्कं केरं शोतं. त्माने भेयीरा जागेलयच काभ हदरं. 
आणण अळा ऩद्धतीने भेयी फ्रपल्ड्व अभेरयकी टऩार घेलून जाणायी 
ऩहशरी काऱी भहशरा ड्रामव्शय झारी. 



टऩार लाटण्माच ेकाभ वोप्ऩे नव्शते. भेयीची एकाऩेषा अगधक लेऱा डाकंुळी गाठ 
ऩडरी.ऩण भेयीरा लेऱेलय टऩार ऩोशचलण्माऩावनू कोणी योखू ळकरं नाशी. जय 
एखादा डाकू खूऩ जलऱ आरा, तय भेयी एका शाताने रगाभ धये आणी दवुऱ्मा 
शातात  मवक्व-ळटूय फंदकु घेलनू ऩणूट ताकदीर्नळी गोळ्मा झाडत ती ऩढेु जाई. ती 
रलकयच "स्टेजकोच भेयी पील्ड्व" नालाने ओऱखू जामरा रागरी. 

एकदा, भोंटानाच्मा खयाफ हशलाळ्मात खूऩ फपट  ऩडरा आणण र्तच ेघोड े
ऩढेु जाऊ ळकरे नाशी. भग भेयीने आऩल्डमा ऩाठीलय टऩारच ेगाठोड ेघेतरे. 
र्तने आऩल्डमा शातात यामपर घेतरी, आणण डऩेो ऩमतं दशा भरै ती चारत 
गेरी, मालय तुम्शी वलवलाव ठेलार का? ऩण र्तने नेशभीच टऩार लेऱेलय 
ऩोशचलरे. 



एकदा, भेयी नेशभीच्मा यस्त्माने जात मभळनकड ेऩयत जात शोती. र्तने यस्त्मालयीर 
वगळ्मा ळॉटटकटचा उऩमोग केरा. मवस्टय एभॅ्मवू आजायी शोती आणण त्मांना वलळऴे 
देखबारीची गयज शोती. मभळनभध्मे खाद्म ऩदाथांची वदु्धा कभतयता शोती. म्शणून 
भेयीने आऩल्डमा गाडीत धान्म बरून घेतरं. 

जलऱजलऱ याि झारी शोती. एका डोंगयालरून खारी मेतांना भेयीरा कोयडा नारा 
हदवरा नाशी, जळी र्तची गाडीची टक्कय झारी,तवा गयजण्माचा आलाज आरा र्तचं 
धान्म इकडरे्तकड ेऩवयरं. 

भेयीन ेरगेच आऩल्डमा घो्मांना  ळांत केरं. र्तरा भाहशत शोतं की रलकयच अंधाय 
शोईर.बयाबय काभ कयत, र्तने वगळ्मा गोण्मा गाडीत ऩयत ठेलल्डमा.ऩण तोऩमतं याि 
झारी शोती. रांडगे आणण यानटी कुिी आवऩाव गजूट आणण गुयगुरू रागरे शोते.  

भेयी यािबय आऩरी यामपर घेलनू गाडीच्मा फाशेय फवनू याहशरी. “जलऱ तय मा 
फदभाळांनो!” ती ओयडरी.जेव्शा रांडगे खूऩ जलऱ मेत तेव्शा भेयी अंधायात गोळ्मा 
झाडत त्मांना घाफयलत आणण ऩऱलनू रालत अवे..  



 जेव्शा हदलव उजाडरा तवे्शा भेयी भग मभळनकड ेगेरी. 
भेयीरा फघताच मवस्टय  एभॅ्मूवरा आधीऩेषा फयं लाटू रागरं. 
“भरा खूऩ आनंद झारा की तू वुयक्षषत ऩयत आरी,”ती शऱू 
आलाजात म्शणारी. 

भेयी म्शणारी, “आता तुम्शी कोणत्माशी गोष्टीची काऱजी 
करू नका,भी आता इथं आरे आशे.” 

काशीहदलवांतच भेयीच्मा वेलेभुऱे  मवस्टय  एभॅ्मूवची तब्मेत 
वुधायरी.  



आठ लऴ ेटऩार लाटऩ केल्डमानंतय, भेयी थकरी. मवस्टय एभॅ्मवू च्मा भदतीने  

भेयीन ेकास्केड, भोंटाना भध्मे कऩड ेधणु्माचा व्मलवाम वरुु केरा.  

एका दऩुायी, भेयीने एक काऊफॉम फर्घतरा.ज्माच्माकड ेर्तच ेऩवेै फाकी शोते, 
"मभस्टय!" भेयी ओयडरी. “तू भाझ्माकड ेकऩड ेधलुामरा हदरे शोते,आता त्माच ेऩवेै 
दे.” 

काऊफॉमने र्तच्माकड ेफर्घतरे आणण शवरा. “भी तो नाशी ज्मारा तुम्शी ळोधत 
आशात,” तो म्शणारा आणण भग ऩयत जाऊ रागरा..  

भेयीन े त्मारा ऩकडून शलेत फ्रपयलरं. “तुरा ऩवेै द्मालेच रागतीर,” ती 
म्शणारी. र्तच्मा शातात र्तची मवक्व ळटुय फंदकू शोती. 

काऊफॉम एलढा घाफयरा की त्माने रगेच घाईने आऩल्डमा णखळातून ऩवेै 
काढून भेयीच्मा शातात ठेलरे. भेयीने ऩवेै भोजरे, भग र्तने आऩरे ऩवेै घेलनू, 
फाकीच ेऩवेै  काऊफॉमच्मा णखळात ऩयत ठेलरे. आणण र्तथनू र्नघनू गेरी.  



आऩल्डमा ऐंळीव्मा लाढहदलवाच्मा हदलळी, भेयी पील्ड्वच ेर्नधन झारे. र्तरा एका 
ऩशाडाच्मा ऩामथ्माळी दपन केरं. तो यस्ता जुन्मा वेंट ऩीटय मभळनकड ेजात शोता. ज्मा 
यस्त्मालरून भेयीने अनेक लऴ ेप्रलाव केरा शोता - आणण त्मा यस्त्मानेच ती मभळनवाठी 
वाभान आणत अवत. त्मा यस्त्मालय र्तच ेखूऩ प्रेभ शोते.  

कधी–कधी यािी जेव्शा शला ऩशाडारा टक्कय देत अवेर, आणण तेव्शा जय आऩल्डमारा 
घो्मांच्मा टाऩांचा आलाज आणण कोणीतयी जोयात “शट!” म्शणतांना ऐकू आरं तय 
नक्कीच ती - स्टेजकोच भेयी पील्ड्वच अवेर. 

वभाप्त  


